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dopravního automobilu. I nadále budeme podporovat všechny
místní spolky a pořádat kulturní akce.
V předchozím odstavci jsem záměrně vynechal největší investici obce v letošním roce,
kterou bude nákup objektu, ve kterém provozuje obchod řetězec Hruška s.r.o. Na přípravu a
rozhodnutí bylo poměrně málo času. Nabídka na prodej této budovy se objevila během února

Početná skupiná účastníků jarního pochodu do Káranic
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letošního roku. Na veřejném zasedání
zastupitelé rozhodli, že budovu koupí do
majetku obce za nabízených 1.850.000,- Kč.
Tímto rozhodnutím a po ukončení celé
transakce budou mít Obědovice objekt, který
postavili naši občané v 80. letech. Obec tím
bude mít přímou možnost budovu udržovat tak,
aby nechátrala a prostory, které v ní jsou,
sloužily svému účelu. Nevyužití nákupu budovy
by znamenalo její ztrátu pravděpodobně již
navždy bez možnosti podílet se na jejím dalším
využití.
V létě loňského roku jsme Vám na
veřejném zasedání představovali plán péče o
vzrostlou stromovou zeleň. Do plánu bylo
zahrnuto celkem 94 stromů především v okolí
centra obce. Každý strom byl zaměřen, popsán
a zhodnocen z hlediska jeho stáří, zdravotního
stavu,
vitality,
perspektivy a dalších
dendrologických parametrů. Výsledkem byly
navržené
zásahy
od
zdravotních,
bezpečnostních, redukčních prořezů až po
skácení nevyhovujících stromů.

Co se rozhodovalo na veřej ných
zasedáních zastupitelstva?

Veřejné zasedání 6/2018 dne 28. 12. 2018

Realizaci těchto opatření jsme objednali
na toto jaro. Plně vnímám všechny emoce, které
provedené zásahy způsobily v řadách obyvatel.
Tím, že jsme ošetření stromů nechali projekčně
připravit a realizovat certifikovanými arboristy si
troufám tvrdit, že z dlouhodobého hlediska
jednotlivá opatření stromům prospěly a
významně jim prodloužily život.
Shodou okolností byly všechny zásahy
na stromech včetně arboristických posudků a
plánu péče o vzrostlou zeleň podrobně
prozkoumány i inspektory České inspekce
životního prostředí. Po důkladné obchůzce
všech stromů a posouzení odbornosti
jednotlivých
zásahů
včetně
přípravné
dokumentace bylo ze strany ČIŽP konstatováno,
že provedené činnosti jsou ku prospěchu
životního prostředí a nebyly zjištěny žádné
škody – naopak bylo kladně hodnoceno
koncepční provedení jednotlivých opatření ve
vztahu k péči o vzrostlou zeleň v obci.
Petr Klapka, starosta

2) Schválili jsme střednědobý výhled na
rozpočet obce 2020-2024
3) Schválili jsme inventarizační zprávu za rok
2018

1) Schválili jsme podání řádosti o dotaci na
"Bezpečné chodníky v Obědovicích"
4) Schválili jsme dar pro ZŠ a MŠ Prointepo ve
výši 5.000,- Kč
2) Schválili jsme podání žádosti o dotaci z KHK
na dopravní automibil pro SDH Obědovice
5) Schválili jsme dar pro knihovnu města HK
4.000,- Kč
3) Schválili jsme příjem dotace na dopravní
automobil od GŘ HZS ve výši 450.000,- Kč
6) Schválili jsme dar obci Kratonohy na
dovybavení kuchyně pro MŠ a ZŠ ve výši
4)
Schválili
jsme
hospodaření
obce 92.323,- Kč
v rozpočtovém provizoriu na rok 2019
7) Schválili jsme směrnici č. 1/2019 - zadávání
5) Schválili jsme inventarizační komisi
zakázek malého rozsahu
6) Schválili jsme cenu stočného pro rok 2019 ve 8) Schválili jsme dar 10.000,- Kč pro rybářský
výši 34,- Kč za m 3
spolek Vavřinec a 10.000,- Kč pro DS Obědovice
7) Schválili jsme plán pro financování obnovy 9) Schválili jsme prodej parcely 266/30 v k.ú.
vodovodů a kanalizací
Obědovice určené k výstavbě RD, předpoklaná
cena 550,- Kč za m 2
8) Schválili jsme žádost o dotaci MZ na údržbu
a obnovu stávajících pámátek - Zvonička, 10) Schválili jsme nákup nemovitosti a pozemku
Vavřínek
prodejny za maximální cenu 1.850.000,- Kč
9) Proběhla diskuse ohledně automomobilu pro 11) Schválili jsme převzetí cest do HC6 a HC7
SDH a jeho vybavení
po do majetku obce Obědovice

Veřejné zasedání 1/2019 dne 8. 3. 2019
1) Schválili jsme rozpočet obce na rok 2019

12) Proběhla diskuze ohledně pálení odpadů,
parkování v obci, železnici, chodníků, radaru na
statní a úklidu u Jizby
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Aktuální stav dotací na opravu
zvoničky
S novým rokem přišel čas vyplňovat
žádosti o dotace, které jsme měli již delší dobu
v hledáčku. V mém případě se jednalo o
dotažení dotace od Ministerstva Zemědělství na
opravu zvoničky. Téměř na poslední chvíli jsem
dostal informaci, že se titul bude přeci jen znova
otvírat. Připravil jsme dokumenty, a že jich bylo
jak na román, a šel to podat. K mému
překvapení se několik podmínek změnilo.
Nejzásadnější z nich bylo, že je potřeba
vyjádření od příslušného stavebního úřadu, že
k opravě není potřeba stavební povolení. No a
na problém je zaděláno. Ze stavebního úřadu

SDH Obědovice žij e a bude mít
vlastní DA
Je fajn, že když jedna věc nedopadne,
tak se ukáže jiná, která se podaří. Je to jediná
odměna za čas strávený nad hromadou papírů.
Ministerstvem vnitra nám byly schváleny
dotace ve výši 450.000,- Kč. Dalších 60% z této
částky obvykle přispívá Královehradecký kraj.
Dotační titul kraje bude otevřen koncem dubna.
Už jsem nažhavený na další papíry, protože za
nimi už vidím to auto. Beru to jako jeden
z milníků pro obnovu aktivity místní jednotky
SDH.
Před několika týdny se odehrála schůze
členů SDH Obědovice. Hlavním cílem bylo
vyjasnit si rozsah fungování jednotky. Bylo
příjemné poslouchat, že do toho má chuť více
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máme vyjádření, že bude stačit ohláška.
Z pohledu dotačního procesu je to však
vnímáno jako druh stavebního řízení, které musí
být dokončeno před podáním žádosti. Pro tento
rok nám bude dotace pravděpodobně
zamítnuta. Budu se věnovat získání „Závázného
stanoviska od odboru památkového péče“,
které je jednou z podmínek požadované ohlášky.
Chtěli bychom zvoničku osadit elektronickým
zvoníkem, k čemuž je potřeba přívod elektřiny.
Ale to se už jedná o liniovou stavbu a
pravděpodobně bude potřeba nejen ohláška, ale
i územní souhlas. No, neklesejme na mysli,
nějak to dopadne. Jen tak se nedáme a
dotáhneme to do zdárného konce. Držte nám
palce.
David Kulda

lidí a že se k tomu kluci nestavějí jen jako
k zákonné povinnosti obce. Dohodli jsme se, že
se postupně proškolíme v nutném minimu a že
k jednotce přibereme i mládež nebo děti,
chcete-li. Hlavním stavebním kamenem
jednotky je stříkačka. Začneme s tím, že
zprovozníme tu, co nám stojí v hasičárně. Ne tu
koňskou, ale tu motorovou PS8. Nebojte uslyšíte
o tom, až bude fungovat, možná zazní i siréna.
Máme v plánu se scházet jeden čtvrtek
v měsíci kdy bychom provedli zkoušku techniky
a zkusili si zaběhnout i hasičský útok. No a
prezentace naší jednotky při příležitosti
slavností v okolních obcí je nám vlastně ctí,
zábavou a motivací zároveň. Takže poslouchejte
pozorně. Až zazní siréna, snad nebude hořet, ale
stříkat opravená stříkačka.
David Kulda
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Plán péče o stromovou zeleň nej en Vzhledem k velké kmenové výmladnosti vrby
dojde k založení sekundární koruny a při
v obci
správné péči ji budeme moci obdivovat spoustu
dalších let.
V úvodním slově se pan starosta zmínil o
Obec v letošním roce zváží, zda je
provedených zásazích na návsi a na Václaváku. vzhledem
okolních stromů vhodné
Jak bylo napsáno, v květnu 2018 byl vypracován doplanit nak mohutnosti
větších
prolukách
výsadbu
plán péče o stromovou zeleň, který byl jak na návsi, tak na Václaváku vhodně
v
prostoru
před
představen a prodisktuován na třetím veřejném stávající alejí. Kromě toho nás čeká péče
o
zasedání roku 2018 v červnu.
vysazenou třešňovku a výsadbu podél nových
Přes zimu jsme nechali zpracovat cenové cest na Kratonohy a Michnovku. I přes loňskou
nabídky na provedení zásahů dle tohoto plánu. péči jsme přišli o pět třešní a tak na podzim
Vybrali jsme nabídku, kde bylo možné ušetřit dojde jak k doplnění třešňovky, tak případné
velké částky za např. zbytečný odvoz dřeva či reklamaci stromů kolem cest na východě.
štěpky mimo katastr obce apod. Vlastní Velkou liniovou výsadbu pro letošní rok
arboristické práce provedli certifikovaní neplánujeme, nejprve musíme udržet nově
arboristé, kteří jsou držiteli nejen českého, ale i vysazené stromy, k zálévání to bude přes 120
evropského certifikátu ETW, prokazující jejich stromů.
vysokou odbornost.
K dokončení prací dle projektu zbývá
Při vlastní realizaci prořezu mi volali kvůli pokácet ještě pár stromů, dvě lípy u Dymešů,
největšímu stromu na návsi – vrbě bílé. Ukázalo javor u cesty na hřiště, dvě menší vrby kolem
se, že navržené opatření vzhledem k poškození Lednice a k posouzení je velká nahnutá vrba
jsou nedostatečná k zabránění případnému naproti prodejně. Případní zájemci o další
rozlomení koruny, ohrožení lidí nebo techniky. informace mohou nahlédnout do plánu případně
Jiří Pražák nám zpracoval nový posudek pouze posudku na obecním úřadu.
pro tento strom a měli jsme na výběr tři
že ač občas musíme provést
možnosti. Ošetřit pouze podle původního plánu zásahy,Věříme,
které
nejsou
oblíbené, že je vidět naše
s tím, že arboristé odmítnou zodpovědnost za snaha o obnovu a doplnění
a péči o zeleň nejen
bezpečnost pohybu pod stromem a v okolí, v obci ale i v jejím okolí. Velmi
mrzelo,
sesazení koruny nebo úplné zkácení. Kácení pokud bychom byli vnímáni jakobyti, mne
kdož
se řídí
nepřipadalo v úvahu, ale protože se na návsi pouze heslem po nás potopa.
koná nejedna akce, nemohli jsme dále riskovat
a došlo k odbornému sesazení koruny.
Petr Šindelář
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Zastávka Obědovice?

„Příští stanice Obědovice“ - ano, i
takovéto hlášení budeme možná jednou slýchat
ve vlacích mezi Chlumcem a Hradcem Králové.
Zdá se vám to jako blouznění fanouška
železnice? Tak vězte, že se sen blíží realitě.
Aktuálně probíhá posuzování vlivů stavby na
životní prostředí – tzv. EIA pro modernizaci
traťového úseku HK – Chlumec nad Cidlinou
železnice 020.
Co všechno je v plánech této
modernizace? V rámci zdvoukolejnění a
navýšení maximální rychlosti na 160 km/h u
celé tratě 020 toto platí i pro úsek ChlumecHradec. V minulosti jsme měli možnost účastnit
se ankety ohledně využívání železnice. I výstup
této ankety společně se souhlasným
stanoviskem zastupitelů obce ke zřízení
zastávky v Obědovicích posloužil k podkladům
pro přípavu této modernizace. A tak je pro naši
obec naplánována zastávka na jihu u stávajícího
přejezdu ke Zmotálku (u Doležalů). Ten zde
zůstane zachován, budování mimoúrovňového
křížení bylo shledáno neekonomické. Zastávka
je naplánována s nevstřícnými nástupišti
v délce 110m tak, aby nebyl zbytečně blokován
železniční přejezd zastavujícími vlaky. Na Prahu
se bude chodit nalevo, na Hradec za přejezdem
nalevo. K zastávce bude protaženo věřejné
osvětlení, bude zde odstavná plocha pro pět aut
a přístřešek pro kola. Na nástupištích bude
informační systém k odjezdům vlaků společně
s hlášením.
Prostřední přejezd na cestě k myslivně
bude zrušen. Přejezd na cestě ke Lhotáčku a
dále na Michnovku zůstane zachován. Dopravní
obslužnost myslivny bude zajištěna novou
cestou podle železnice, která povede po jižní
straně železnice mezi těmito přejezdy. Oba
přejezdu budou zabezpečeny světelnou a
zvukovou signalizací se závorami.

Trať v našem úseku je projektována na
160 km/h, takže to bude frkot. V posouzení se
řeší i hlukové limity, výpočtové body pro
Obědovice byly dva - č.p. 110 (Šindelářovi) a
113 (Šandovi). V obou lokalitách dle výpočtu
dojde k mírnému snížení hlukové zátěže i přes
navýšený
objem
dopravy.
Výstavba
protihlukových stěn nebude u naší obce
realizována. Nečeká nás žádná betonová stěna
místo výhledu do polí a lesů.
V jednání byl i přesun Káranic a zrušení
Kratonoh, nakonec ale vše zůstává při starém.
Káranice odmítli posun nádraží blíže
k Chudeřicím, zůstane na stávajícím místě.
Přístup na nádraží bude novým podchodem pro
pěší a cyklisty, přejezd který je teď u nádraží
bude zrušen, cesta bude napojena severně
k přejezdu u Izomatu. Kratonohy si svou
zastávku také ponechají ve stejném umístění.
Zvažovala se i možnost cestování podél
železenice, ale bohužel v jednom místě budou
obslužené a polní cesty na opačné straně a
přejezd zde není a nebude, proto je toto
nerealizovatelné. Možná od Hradce do Lhoty
pod Libčany se to podaří prosadit, tady u nás to
bohužel nepůjde. V rámci stavby ale bude opět
postavena cyklostezka do Káranic na hranici
k nám. Na naší obci pak bude zrekonstruovat
úsek na našem katastru až k pile.
A kdy že to vše bude? V plánu je
realizace tohoto úseku od srpna 2025 do května
2027. Pokud tedy vše půjde dle plánu, budou na
to peníze a nebude se stavba odkládat kvůli
neočekávaným jevům, tak za 8 let se možná
budeme moci svézt vlakem přímo z Obědovic.

Petr Šindelář

Informace jsem čerpal ze zprávy EIA a příloh
čítající více než 600 stran. Aktuálně lze podat
připomínky na kraj. Celou zprávu a postup řízení
EIA lze sledovat na serveru cenia na adrese
https://portal. cenia. cz/eiasea/detail/EIA_OV6257

Mapa spočítané hlukové záteže přes den bez protihlukových stěn
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Dne 6. ledna 2019 se uskutečnila v naší
obci Tříkrálová sbírka. Oblastní charita Hradec
Králové letos zapečetila celkem 417
pokladniček pro celé Královéhradecko. Naše tři
skupiny koledníků v bílých pláštích a korunách
na hlavách, které navštívily místní domácnosti,
vybraly 9 369 Kč. Celkový letošní výtěžek
dosáhnul rekordní částky 1 632 029 Kč. Suma
trávit poslední chvíle společně v domácím
prostředí a odborné sociální poradenství
prostřednictvím Poradny Domácí hospicové.
Sbírka je sice o penězích, ale zároveň je to i
úžasná akce, plná krásných emocí a pozitivní
energie,
kterou
koledníci
předávají
v domácnostech, které navštíví. I když
v mrazivém počasí byly děti mnohdy uchozené,
uzpívané, ale zároveň šťastné, že pomáhají.
Skvělí byli i průvodci, na kterých byla
odpovědnost za pokladničku i děti. Průvodci byli
také obtěžkáni mnoha dobrotami a ovocem pro
bude rozdělena do těchto oblastí : raná péče děti, které dostávaly navíc s koledou. Děkujeme
Sluníčko, která pomáhá zdarma rodinám tedy ještě jednou touto cestou za dary,
pečujícím doma o dítě s postižením, domácí vstřícnost, laskavost a otevřená srdce.
hospicová péče, která umožňuje umírajícím
Lenka Hájková

Obecní ples
Tradiční Obecní ples se uskutečnil
2. února 2019 od 20.00 hod v hostinci U
Vavřince. Skvělou zábavu zajistila oblíbená
kapela Splašené noty, ta má u občanů naší obce
již mnoho svých příznivců. Jak má vypadat
správný společenský tanec, to nám ukázal

taneční pár v mezinárodním složení Jana
Slezáková a Daniel Maslák. Ti úspěšně
reprezentují Českou republiku v kategorii
dospělých, třída M. Vyvrcholením večera byla
samozřejmě tombola o zajímavé ceny.
Lenka Hájková
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Dětský karneval

Sobota 16. února 2019 patřila dětem a
tradičnímu dětskému karnevalu. Celkem 34
různorodých a krásných masek se sešlo od
15.00 hod v hostinci U Vavřince. Letošním
tématem byly čáry a kouzla, proto tedy
účastníky karnevalu přivítaly dvě milé
čarodějnice. Ty měly pro děti hned připraveny
důležitý úkol. Z kouzelného kotlíku se po celém
sále rozuteklo mnoho malých plyšových
pavoučků. Bylo tedy nutné, je co nejrychleji
posbírat, aby se mohl uvařit tajemný lektvar.
Děti byly velmi šikovné a žádný pavouček
neměl šanci se schovat. Druhý úkol trochu
polekal
některé
karnevalové
masky.

Propichování balónků s překvapením, v podobě
malé hračky, bylo trochu hlasité, takže bylo
doprovázeno pláčem nejmenších návštěvníků.
Maminky ovšem vše rychle urovnaly a slzičky
zahnaly. Neboť všichni již netrpělivě nakukovali
za oponu, zda přijde slibovaný kouzelník. Po
chvilce napětí se objevila Wendy a její malá

pomocnice Eliška z klubu kouzel a magie
v Pardubicích. Děvčata všem ukázala několik
zajímavých triků a na závěr se několik
odvážlivců z řad dětí naučilo jedno karetní
kouzlo. Ti, co nechtěli být zaučeni do světa čar
a kouzel, si mezitím vesele zatančili
s kloboukem. Cílem bylo rychle si předávat
klobouk, jinak došlo k vyřazení. Taková
kouzelnická „židlovaná“. Nakonec dvě družstva
zelených a žlutých bojovala ve slalomu o
nejlepšího letce na košťatech. V této disciplíně
vyhrál tým zelených, odměnou byla malá
sladkost. Ovšem ani žlutí neodešli s prázdnou.
Samozřejmě, že všechny děti si odnesly krásné
ceny z bohaté tomboly. A na závěr nemohlo
chybět vyhlášení soutěže o nejhezčí masku
karnevalu. V kategorii chlapců se nejvíce líbily
masky- 1. Kohoutek, 2. Zelený dinosaurus, 3.
Stormtrooper. Děvčata zaujaly v kostýmech – 1.
Beruška, 2. Čarodějka, 3. Růžová princezna.
Doufáme, že karneval pobavil nejen děti, ale i
rodiče a těšíme se na příští rok.
Lenka Hájková
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Setkání seniorů
V hospodě U Vavřince se pravidelně
scházejí každou středu dámy a pánové zase
v pátek a je to úžasný zvyk.Naše celá rodina už
ví, že babička ve středu není k mání, protože
má přece „BABINEC“. Již druhý rok jsme pozvali
naše seniory na společné posezení, sešlo se jich
27 a to je zase o pár více než vloni. Na dobrou
náladu přišli zazpívat
a zahrát malí
zpěváčkové, kterým ještě jednou děkuji .Při
chutném občerstvení jsme se seniory poseděli
do večerních hodin.
Alena Sadílková
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Jarní pochod

Neděle neslibovala příznivé počasí,ale
svatý Petr nad Obědovicemi opět dohlížel a tak
se jarní procházka do Káranic vydařila.
Odpoledne 14.4. se nás sešlo 50 účastníků
jarního pochodu za řízkem abychom trochu
přivolali jaro.
Všechny věkové kategorie ochutnali
výborně připravené občerstvení v káranické
hospůdce, děti si pohrály na místním dětském
hřišti. Příjemné odpoledne jsme zakončili
posezením v naší hospodě, kde se promítal film
pro starší děti a mládež.
Já děkuji všem zúčastněným a příští rok
to určitě zopakujeme,
za kulturní výbor Alena a Katka
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10
Kino v Obědovicích
V letošním roce jsme chtěli začít něčím
"NOVÝM". Naskytla se nám příležitost půjčit si
filmy od společnosti CINEMART.
Tím se odstartovalo promítání na sále
U Vavřince. Využil se nově zakoupený projektor
a stěny se vymalovaly čistě bílou barvou.
Nejprve měly příležitost nejmenší děti.
Mohly si vzít jakoukoli podložku či polštář, aby
se jim u animovaného filmu o Trollech lépe
lenošilo. Zahnaly i chuťové buňky, k dispozici
měli popcorn a pitíčko.
14.2.se zapůjčil film " Dítě Brigit
Jonesové ", osazenstvo bylo převážně ženského
pohlaví.
17.3. byla potřeba větší plocha na
promítání. Půjčila se plachta od divadelníků,
trochu se musela umýt a hlavně vyžehlit :), poté
se zavěsila na stěnu a mohl se pustit ten
nejsledovanější film Bohemian Rhapsody, který
získal 4 Oskary: za nejlepší mužský herecký

Zájezd na divadelní představení

Od Nového roku stále sleduji programy
pražských divadel, abych vybrala odpočinkovou
komedii, pro nás Obědováky. Ceny lístků se
pohybují od 450,- Kč, o to je to těžší vybrat kus
a určit termín.
Autobus zaplatí obecní úřad, ale přesto
se obávám, že za tuto cenu se nenaplní plný
počet.
Tento týden jsem našla v programu

Vavřincovy listy 1/2019

výkon - Rami Malek ztvárnil zpěváka skupiny
Queen Fredyho Mercuryho, za střih, hudební
mix a za střih zvuku.
Poslední promítání bylo pro náctileté po
jarním pochodu, viděli film
ze série
Transformers - Zánik.
Zapůjčené plátno se osvědčilo a
doufejme,že ho použijeme i na "Letní kino",
které chystáme na návsi pod lipami.
Kateřina Kutíková

Jiráskova divadla v Novém Bydžově komedii
„Tchýně na zabití“. Jsou to pražští herci a
vstupné je pro seniory 230,- a normální 280,korun. Divadelní představení je 28.5.2019 od 19
hodin, takže by se mohlo odjíždět v 18 hodin a
ve 22 hodin bychom byli už doma. Ráda bych co
nejdříve objednala lístky i autobus.
Doufám,že se Vám v Jiráskově divadle
bude líbit.

Alena Sadílková

Rezervace na divadelní zájezd na čísle 777 556 387 do 10.5.2019
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Ať žijí zkoušky, víno a divadlo
Volala mi před nedávnem jedna
kamarádka a slyšitelně vzrušeným hlasem mi
říkala: „Tak si představ, že jsem se včera
v Hradci stavila v lékárně a obsluhovala mě
indiánka.“ Než jsem začal zjišťovat, ke kterému
kmenu patřila, a jestli ta kamarádka šla do té
lékárny střízlivá, uvědomil jsem si, že mluví o
naší herečce Markétě Kratochvilové, která se
stala falešnou rudoškou ve hře Domácí
zabíjačka. Taková věc člověku hned zvedne
náladu, znamená to totiž, že jsme se někomu do
paměti zaryli tak hluboce, že i po letech si i při
tak banální aktivitě, jako je nákup léků, vybaví
naše divadlo. A to už vůbec nemluvím o tom, že
mě občas někdo pozdraví slovy „Toky, toky,
toký“, což je také pozůstatek Domácí zabíjačky.
Ale dost už ohlížení, koukejme se
dopředu. Jestli jste poslední dobou takhle někdy
v neděli odpoledne šli kolem obědovické
hospody, možná jste ze sálu zaslechli hurónský
smích (nezapomínejte, že s námi v souboru
vystupuje ta indiánka). Zatím si ty zkoušky naší
nové komedie Ve víně je pravda vážně užíváme
a královsky se při nich bavíme, ale minimálně
mně už začínají tuhnout rysy, protože premiéra
se znepokojivě rychle blíží. V pozvánkách na
zkoušky také čím dál častěji opakuji, že už na
příštím setkání nechci nikoho vidět s textem
ruce. V některých případech je to pověstné
házení hrachu na stěnu, ale jsou mezi námi tací,
kteří už svou roli umí bez zaškobrtnutí. Já to
bohužel nejsem, protože když vidíte tu
obrovskou radost u ansámblu ve chvíli, kdy
režisérovi vypadne z hlavy text, který sám
napsal, tak občas něco zapomenete schválně,
jen aby nálada zůstala uvolněná. Jestli si ovšem
myslíte, že zkoušky jsou bohapustá legrace,
nemůžete se víc mýlit. Zeptejte se třeba

chudáka Viktora Maláče, který se musí naučit
dokonale driblovat míčem, protože mu to
předepisuje text.
Mám velkou radost z toho, že kulisy nám
znovu namaluje kratonožský mistr malíř Petr
Bohdal, jehož um je zárukou, že když začne
diváky nudit pohled na herce, bude se pořád na
co dívat. Složitá anabáze teď čeká naši
manažerku / kostymérku / nápovědu Alenu
Sadílkovou, protože jsem si vymyslel, že se hra
bude odehrávat na začátku dvacátého století, a
sehnat odpovídající kostýmy bude opravdu
fuška. Tak kdyby se vám náhodou válel ve skříni
třeba stoletý žaket, nebo šaty s vlečkou po
prababičce, rádi je využijeme a po derniéře
obojí vrátíme včetně molů.
Termín premiéry vám sice ještě určitě
připomeneme v dalších Vavřincových listech,
ale protože opakování je matka moudrosti a
otec blbuvzdornosti, těšíme se na vás v pátek
9. srpna v 19:00 a v sobotu 10. srpna ve 14:00
na obědovické návsi. A jak jsme sebe i vás
přesvědčili při minulé premiéře, hrajeme
doopravdy za každého počasí...
Pavel Novák, režisér DS Obědovice
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V Obědovicích

30.4.2019

sraz čarodějnic
a čarodějů v kostýmech

v
18:00
na návsi pod lipami

ČARODĚJNICKÉ DOUPĚ
- plné kouzel, čar a soutěží
- opékání buřtů
- lampionový průvod

OBČERSTVENÍ
- kýta pro všechny

Potvrzené termíny chystaných akcí
28.4. 08:00 - dopolední brigáda - úklid písaku
30.4. 18:00 - čarodějnice
28.5. 18:00 - zájezd na divadelní představení "Tchýně na zabití"
1.6.
- dětský den s integrovaný, záchranným systémem
konec června - letní kino
20.7.
- nohejbalový turnaj
9.8. 19:00 - premiéra "Ve víně je pravda"
10.8. 14:00 - premiéra "Ve víně je pravda"
Případné další akce budou včas vyhlášeny a vyvěšeny.
Vavřincovy listy vydává zastupitelstvo obce Obědovice jako čtvrtletník.
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